
टीचय कुठे याहतात? 

भयाठी : अश्वलनी फले  



श्रीभती ग्रीन कुठे याहतात? 

"चरा ळोध ूमा,” वलरी म्हणारा. 
भग अल्फा, वलरी  आणण नॅन्सी  
 गुप्तहेय होतात. ते ळाऱा 
सुटल्मालय  मभसेज़ ग्रीनची लाट 
ऩाहत याहहरे. त्मा कधी फाहेय 
मेतात? की ळाऱेतच याहतात 
त्मा? त्मा कुठे याहतात? ही गोष्ट 
लाचा आणण मळका गुप्तहेय कसं 
होतात ते. 
 

टीचय कुठे याहतात? 



सोभलाय सकाऱची लेऱ होती. 
दसुयी आणण ततसयीच्मा लगाातरी 
भुरे दधु ऩीत होते. 

अल्फा आऩरी सगळ्मात 
रहान भैत्रीण नॅन्सीच्मा जलऱ 
फसरी होती.  

“नॅन्सी," अल्फाने वलचायरं   

“तुरा भाहीत आहे का आऩल्मा 
टीचय मभसेज ग्रीन कुठे याहतात?” 



मभससे ग्रीन 2-3यीच्मा टीचय होत्मा. 

“त्मा ळाऱेतच याहतात,” नॅन्सी  
म्हणारी, “सगऱे मळऺक ळाऱेतच 
याहतात.” 

वलरी  त्मांच्मा भागे फसरा होता. “अये 
नाही, असं काही नाही,” वलरी म्हणारा. 

“ती ततच्मा घयात याहते, जसे आऩण 
सगऱे आऩल्मा घयात याहतो तसे.” 



वलरी लगाातरा सगळ्मात हुळाय भुरगा 
होता.  

“कदाचचत वलरीच ेफयोफय असेर,”  
अल्फा  म्हणारी. 

"चरा ळोध ूमा,”वलरी म्हणारा.  

“आऩण ळाऱा सुटल्मानंतय लाट फघू 
आणण फघू त्मा कुठे जातात” 

“असं लाटतं की त्मा कधी ळाऱेतून 
फाहेय ऩडणायच नाहीत,” नॅन्सी म्हणारी. 



तीन लाजरे, अल्फा, वलरी  आणण  

नॅन्सी ळाऱेच्मा सभोय लाट फघत उबे 
होते. 

मभससे ग्रीन फाहेय आल्मा. त्मांनी भुरं 
फतघतरी नाहीत. 

ते एका झाडा भागे रऩरे होते.  

“फघा," अल्फा नॅन्सीरा म्हणारी. 
“वलरी फयोफय होता. मभसेस ग्रीन ळाऱेत 
याहत नाही.” 



 त्मांनी मभसेस ग्रीनचा ऩाठराग 
केरा.  
ते यस्तत्मालरून चारत होते, यस्तत्मा 
ओरांडून ते ऩाका  भध्मे गेरे. 

भग त्मांनी अजून एक यस्तत्मा ओरांडरा. 

“भाझ्मा आईनं भरा हे भोठे यस्तते कधी 
ओरांडू हदरे नसते.” नॅन्सी  म्हणारी. 



"ठीक आहे," अल्फा म्हणारा. 

“आऩण सगऱेजण इथनूच फघू मा.” 

भग एक फस थांफरी. 

मभसेस ग्रीन त्मात चढल्मा. 

फस  यस्तत्मालरून ऩुढे गेरी आणण 
एका कोऩऱ्मालय लऱरी. 

“त्मा कुठे रांफ याहत असतीर,” 
अल्फा  म्हणारा. 

“कदाचचत त्मा ळहयाच्मा फाहेय 
याहत असतीर,” नॅन्सी म्हणारी.  

"अये नाहीं," वलरी  म्हणारा. 

“ती एक मसटी फस होती.  ती 
ळहयाच्मा फाहेय जात नाही.” 

“कदाचचत वलरीच ेफयोफय आहे,”  
अल्फा म्हणारा. 

"ककती भज़ा आरी," वलरी म्हणारा.  

"चरा उद्मा आऩण ऩयत हेच करू.” 



त्मांनी मभसेस ग्रीनचा ऩाठराग कयत 
यस्तता ओरांडरा, भग अव्हेन्मू आणण भग 
फाग ओरांडरी.  

 त्मांनी मभसेस ग्रीनरा यस्तत्मा 
ओरांडतांना ऩाहहरं. त्मांच्मा सभोरून फस 
गेरी.  

“भी तुम्हांरा सांचगतरं होतं,” वलरी 
म्हणारा. 

फस  स्तटॉऩ लरून तनघून गेरी. 

आवचमा!  

मभसेस ग्रीन तयीही ततथेच होत्मा, त्मा 
अजूनही चारत होत्मा. 



"वलरी," अल्फा  म्हणारी, “तुझं म्हणणं 
चकुीच ंठयरं.” 

“कदाचचत त्मा आज घयी जात 
नसतीर.” 

“असं असू ळकेर की त्मा आऩल्मा घयी 
ऩामी जात असतीर,” अल्फा म्हणारी. 

“कदाचचत त्मा दहा भैर ऩामी चारू 
ळकत असतीर,” नॅन्सी म्हणारी.  

“कोणीही दहा भैर ऩामी चारू ळकत 
नाही,” वलरी म्हणारा. 

“कदाचचत ती असं करू ळकत असेर,” 
अल्फा म्हणारी. “फघ तुझं म्हणणं चकुीच ं
ठयरं, त्मा फस भध्मे फसल्मा नाहीत.” 

मभसेस ग्रीन चारत याहहल्मा. त्मा 
कोऩऱ्मालय लऱल्मा. आता भुरं त्मांना फघू 
ळकत नव्हते.  



 ऩुढचा हदलस फुधलाय होता. 
त्माहदलळी जोयात ऩाऊस ऩडरा.  

“फघा त्मा मेत आहेत मभसेस ग्रीन,” 
अल्फा म्हणारी. 

"आज त्मा ऩामी घयी जाऊ ळकणाय 
नाही,” वलरी म्हणारा, “आज जोयात 
ऩाऊस ऩडत आहे.” 

मभससे ग्रीन ळाऱेच्मा 
ऩामऱ्मालरून खारी उतयरी. 

त्मांनी डालीकड ेऩाहहरं, 
भग त्मांनी उजलीकड ेऩाहहरं. 



त्मांनी अचानक आऩरा हात हलेत 
उचररा.  

“फघा,“  वलरी म्हणारा.  

"एक  टॅक्सी त्मांच्माजलऱ मेलून 
थांफरी.” 

मभसेस ग्रीन  टॅक्सीत फसल्मा. अल्फा, 
वलरी, आणण नॅन्सी  टॅक्सी कोणत्मा 
यस्तत्माने जाते हे ऩाहण्मासाठी थांफरे. 

टॅक्सी, फसच्मा यस्तत्मानेच गेरी.  

“कदाचचत मभसेस ग्रीनच्मा घयी 
जाण्मासाठी अनेक यस्तते असतीर,” वलरी 
म्हणारा.  



“भरा काही भाहहती आहे,” अल्फा 
म्हणारी. 

"मभसेस ग्रीन ळहयाच्मा ऩश्वचभ बागात 
याहते. हा ऩूला बाग आहे, आणण त्मा नेहभी 
दसुऱ्मा यस्तत्माने जातात.  

नॅन्सी म्हणारी, “भी ऩूणा मबजरे 
आहे, आणण भी मा ळोधाने त्रासरे  
आहे. उद्मा आऩण मभसेस ग्रीनरा 
वलचारूमा की त्मा कुठे याहतात?” 



"अये नाही! ज़या  अजून एक हदलस 
थांफा!” अल्फा म्हणारी, “आऩण हे 
यहस्तम ळोधनू काढू.” 

“आऩण चांगरे गुप्तहेय आहे,” वलरी 
म्हणारा. 

"ठीक आहे, एक हदलस अजून," 

नॅन्सी म्हणारी.  

भग गुरुलायी अल्फा, वलरी, आणण 
नॅन्सी, मभसेस ग्रीनची लाट फघत होते. 

त्मा ळाऱेतून फाहेय आल्मा. त्मा 
फस स्तटॉऩलय उबी याहहल्मा. त्मा ऩामी 
गेल्मा नाहीत. त्मा फस भध्मे चढल्मा 
नाहीत. त्मांनी टॅक्सी घेतरी नाही. 

एक  तनऱी काय  यस्तत्मालय आरी. 
एक भहहरा ती काय चारलत होती. ततने  

मभसेस ग्रीनरा हॅरो म्हटरे.  



"मभसेस  ग्रीन कायभध्मे फसत 
आहेत,” नॅन्सी म्हणारी.  

नीळ्मा यंगाची काय तनघून गेरी. 
“त्मा फस आणण टॅक्सीच्मा यस्तत्माने 
गेल्मा नाही,” अल्फा  म्हणारी. 

वलरी  म्हणारा, “काय त्मा यस्तत्माने 
सुद्धा गेरी नाही, ज्मा यस्तत्माने मभसेस ग्रीन 
ऩामी चारत जातात.” 

“भरा तय काहीच सभजत नाही,” 
अल्फा म्हणारी. “उद्मा आऩण मभसेस ग्रीन 
मांना वलचारू तुम्ही कुठे याहतात ते?” 



ळुक्रलायी, अल्फा, वलरी, आणण  

नॅन्सी दऩुायचा डफा खात होत्मा. 
तेव्हाच मभसेस ग्रीन ततथ ंआल्मा. 

"मभसेस  ग्रीन!" भुरं एकसाथ 
ओयडरे. 

टीचय त्मांच्मा जलऱ गेल्मा. 

"मभसेस  ग्रीन, तुम्ही कुठे 
याहतात?” अल्फाने  वलचायरे. 

“तुम्ही ळाऱेतच याहतात का?” 
नॅन्सीने वलचायरे. 

“तुम्ही ळहयात याहतात का?” वलरीने 
वलचायरे. 

“तुम्ही सगऱेजण एलढे प्रवन का 
वलचायत आहात?” मभसेस ग्रीन म्हणाल्मा. 

“तुम्हांरा हे का जाणून घ्मामच ंआहे?” 



“आम्हांरा पक्त उत्सुकता आहे,” 
अल्फा म्हणारी. 

“आम्ही तुभचा ऩाठराग केरा,”  
वलरी म्हणारा. “सोभलायी आम्ही 
तुम्हांरा फसभध्मे चढतांना ऩाहहरं.” 

"भंगऱलायी आम्ही तुम्हांरा ऩामी घयी 
जातांना ऩाहहरं,” नॅन्सी म्हणारी. “तुम्ही 
ऩामी जातांना सुद्धा फसच्माच  यस्तताने 
गेल्मा.” 

"फुधलायी तुम्ही टॅक्सीत फसून गेल्माच ं
आम्ही ऩाहहरं,” वलरी म्हणारा. “टॅक्सीसुद्धा 
फसच्माच यस्तत्माने गेरी.” 



“भी ळहयाच्मा  ऩश्वचभ बागात याहते,”  
मभसेस ग्रीन म्हणाल्मा.  

“फघा?  भी म्हटरं होतं ना की त्मा 
ऩश्वचभ बागात याहतात.” अल्फाने वलरीरा 
म्हटर.ं  

“ऩण कार तुम्ही एका कायभध्मे 
फसून गेल्मा,” नॅन्सी म्हणारी. 

“ती काय एका लेगळ्मा यस्तत्माने 
गेरी,” वलरी म्हणारा.  

“तुम्ही रोक चांगरे गुप्तहेय 
आहात,”मभसेस ग्रीन म्हणाल्मा.. 

“कार भाझी भैत्रीण भरा यात्री 
ततच्मा घयी जेलामरा घेलून गेरी.” 
भग मभसेस ग्रीन हसल्मा. 

"आज  भी दसुऱ्मा यस्तत्माने घयी 
जाईन. ळाऱा सुटल्मानंतय तुम्ही भाझी 
लाट जरूय फघा.” 



तीन  लाजता अल्फा, वलरी  आणण  

नॅन्सी  ळाऱेच्मा सभोय उबे याहहरे. 

“कदाचचत आज त्मा एका 
हेरीकॉप्टयने आऩल्मा घयी जातीर.” 

मभससे  ग्रीन ळाऱेच्मा फाहेय आल्मा. 
“हॅरो भुरांनो,” त्मा म्हणाल्मा.  

तेव्हा एक छोटा ट्रक ळाऱेच्मा सभोय 
मेलून उबा याहहरा.  



एक  भाणूस त्मा  ट्रकभधनू 
उतयरा.  

मभसेस ग्रीन  म्हणाल्मा, “भुरानो 
हे भाझ ेकाका आहेत - फ्रैं क ग्रीन.  ते 
दकुानांना आइसक्रीभचा ऩुयलठा 
कयतात.” 

फ्रैं क, ग्रीन, ट्रकच्मा खारी उतयरे. 
त्मांनी मभसेस ग्रीन मांना काहीतयी 
हदरं.  

भग मभसेस  ग्रीन भुरांजलऱ 
गेल्मा.  



“हे फघा तीन चॉकरेट आईस्तक्रीभ 
आहेत,” त्मा म्हणाल्मा, “तुम्ही सगऱे 
चांगरे गुप्तहेय आहात 

भग अल्फा, नॅन्सी, वलरी  आणण  

मभसेस  ग्रीन  आईस्तक्रीभच्मा ट्रकभध्मे  

फसून घयी गेरे.  

सभाप्त 




